
 

Centrum Chorób Piersi DCO - Breast Unit 

otwarte w maju 2017 roku dzięki 

wykwalifikowanej kadrze oraz 

najnowocześniejszemu sprzętowi 

zapewnia bezpłatne badania 

mammograficzne, które z użyciem 

minimalnej dawki promieniowania 

rentgenowskiego pozwalają wykryć 

nowotwory piersi we wczesnym stadium 

rozwoju choroby. Podczas badania 

mammograficznego wykonywane są dwa 

zdjęcia każdej piersi. W celu uzyskania 

wysokiej jakości zdjęć, konieczne jest 

uciśnięcie piersi podczas badania, jest to 

jednak jedynie chwilowy dyskomfort. 

Badania odbywają się w Strefie Różowej 

Wstążki w Budynku A2 Breast Unit DCO 

i wykonywane są według najlepszych 

światowych standardów przy zapewnieniu 

komfortowych warunków wszystkim 

Pacjentkom. 

 

Podczas samobadania kobieta powinna 

zwracać uwagę na występujące zmiany 

na piersiach: 

 guzki i zgrubienia wyczuwalne w piersi  

 powiększenie węzłów chłonnych pod 
pachą 

 zmianę kształtu lub wielkości piersi 

 zaciągnięcie lub wyciek z brodawki 
 owrzodzenia i nadżerki w obrębie 

brodawki piersi i skóry piersi 

 kształt piersi – może zmienić swój 
dotychczasowy regularny  kształt 

 

Miejsce wykonywania badania 
Centrum Chorób Piersi - BREAST UNIT 

w Dolnośląskim Centrum Onkologii 
Budynek A2 Parter 

Mammografia Profilaktyczna 
Strefa różowej wstążki 

 

 

Rejestracja na bezpłatne badania 

mammograficzne: 
 

Nr tel.:  71 368 – 95 - 66  
w godzinach 8

00
 – 14

30
  

 
Badania odbywają się  

w godzinach porannych 
i popołudniowych, zgodnie 

z terminem ustalonym 
telefonicznie. 

 

Do rejestracji na badanie       

niezbędny jest nr PESEL 

 
Dolnośląskie Centrum Onkologii 

we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12, 53-413 

Wrocław 

Informacja o badaniach w ramach innych 

programów profilaktycznych pod 

numerem telefonu : 

71 368-92-54 ; 71 368-95-65     

lub 71 368-95-64 

www.dco.com.pl 

 
 

Centrum Chorób Piersi 

Breast Unit 
w 

Dolnośląskim Centrum Onkologii 

we Wrocławiu  

realizuje  

Populacyjny Program Wczesnego  

Wykrywania Raka Piersi 
 

Zapraszamy na 

Bezpłatne badania mammograficzne  

dla Pań w wieku 50-69 lat. 
 

Instruktaż samobadania piersi wewnątrz! 
 

 

Punkt samobadania piersi został 

sfinansowany ze środków 

pochodzących z darowizny  

Fundacji PGE. 
 

http://www.dco.com.pl/projekty-wspol%EF%AC%81nansowane/


S A M O B A D A N I E P I E R S I 
Samobadanie powinno się wykonywać 
w pierwszym dniu po miesiączce lub jeżeli 
kobieta nie miesiączkuje powinna obrać sobie 
jeden stały dzień w każdym miesiącu. 

I. Oglądanie 
Stań lub usiądź przed lustrem. Dokładnie 
obejrzyj piersi ze względu na zmiany w kształcie 
piersi, sprawdź czy nie pojawiły się guzki, fałdki 
na skórze i brodawce sutkowej. 

Osobno oglądaj piersi. 

II. Badanie                          
Samobadanie wykonaj pod prysznicem. 

Namydl ciało w celu ułatwienia badania. 
Unieś zgiętą w łokciu rękę nad głową. 
Ręką przeciwną badaj piersi lekko uciskając 
płasko wyciągniętymi palcami, ruchami 
kolistymi. 
Badanie wykonaj dla każdej ćwiartki piersi. 

W zakresie części centralnej 
 

 

Technika badania 

 
 
 
 
 
 
 
 

z rękami wzdłuż ciała 

 
 
 
 
 
 
 
 

z rękami uniesionymi 
 

z rękami opartymi 
na biodrach 

 

 

Brodawkę uciśnij i zwróć uwagę 
czy nie stwierdzasz wycieku 

 

 
 

Samobadanie powtórz w pozycji leżącej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
z rękami nad głową 


